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П Р О Т О К О Л 

№ 2 / 10.12.2019 г. 

 

 Днес,  10.12.2019 година, в 10.30 часа, в гр. Търговище, ул. „Св.Св.Кирил и 

Методий” № 1, стая 304, се проведе пубично заседание във връзка с провеждането на  

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на елементи 

на системите за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Търговище”  на назначената 

със Заповед № 1015-25-150 / 26.11.2019 год. на директора на ТП на НОИ-Търговище, 

комисия в състав: 

Председател: Борислав Калбурджиев – гл.юрисконсулт 

Членове: 1.Атанас Атанасов – гл.експерт 

                2.Марияна Димитрова – гл.експерт 

 

           Комисията разгледа  документите от плик „Предлагани ценови параметри” на  

участниците, допуснати до отваряне на ценовите предложения. 

           При отварянето на ценовите предложения не присъстваха  представители на  

участниците или представители на средствата за масово осведомяване. 

           Като критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта, съгласно 

обявлението на процедурата е определен  „най- ниска цена”.  

 

Ценовите предложения на допуснатите участници са както следва : 

 

            1.„РВЦ”  ООД – ЕИК 837037253, адрес: гр.Шумен, ул. „Охрид” № 42, 

представлявано от Ина Руменова Цветкова – управител, с подадена оферта с вх. № 1028-

25-23/25.11.2019 г, 10:53 часа е с предложена обща цена в размер на 2740.18 / две хиляди 

седемстотин и четиридесет лева и осемнадесет ст. / лева без ДДС. 

            Ценовото предложение е изготвено по образец №3 на Възложителя, подписано и 

подпечатано. 

            Ценовото предложение включва и реквизитите банкова сметка и начин на плащане.   

            Комисията извърши проверка за допуснати технически грешки в ценовото 

предложение. Грешки не бяха открити.  

            Цената не надхвърля обявената от Възложителя максимална стойност на 

обществената поръчка. 

 

            2.„Ловец - 01” ЕООД – ЕИК 125539444, адрес: гр.Търговище, ул. „П.Р. Славейков” 

№4, ет.3, офис 301 представлявано от Петър Иванов Петров – управител, с подадена 

оферта с вх.№ 1028-25-24/25.11.2019 г., 15:26 часа  е с предложена обща цена в размер на 

2494.80 / две хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и осемдесет ст. / лева без 

ДДС. 

            Ценовото предложение е изготвено по образец №3 на Възложителя, подписано и 

подпечатано.  

            Ценовото предложение включва и реквизитите банкова сметка и начин на плащане. 

            Комисията извърши проверка за допуснати технически грешки в ценовото 

предложение. Грешки не бяха открити.  

            Цената не надхвърля обявената от Възложителя максимална стойност на 

обществената поръчка. 
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           Комисията провери дали ценовото предложение с по-ниска стойност е т.нар. 

„необичайно благоприятна оферта“. Проверката е по реда на чл.72 от ЗОП и наложи 

комисията да извърши изчисления  дали ценовото предложение на „Ловец - 01” ЕООД е с 

повече от 20 на сто по-благоприятно от  ценовото предложение на  другия участник „РВЦ”  

ООД.  Оказа се, че предложението на „Ловец - 01” ЕООД е с 8.95  на сто по-благоприятно, 

което не налага участникът да представя писмена обосновка за начина на неговото 

образуване. 

 

             Комисията предлага следното класиране на допуснатите участници: 

 

             Първо място: „Ловец - 01” ЕООД – ЕИК 125539444, адрес: гр.Търговище, ул. 

„П.Р. Славейков” №4, ет.3, офис 301 представлявано от Петър Иванов Петров – управител, 

с подадена оферта с вх.№ 1028-25-24/25.11.2019 г., 15:26 часа, с предложена обща цена в 

размер на 2494.80 / две хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и осемдесет ст. / 

лева без ДДС. 

              

             Второ място: „РВЦ”  ООД – ЕИК 837037253, адрес: гр.Шумен, ул. „Охрид” № 42, 

представлявано от Ина Руменова Цветкова – управител, с подадена оферта с вх. № 1028-

25-23/25.11.2019 г, 10:53 часа, с предложена обща цена в размер на 2740.18 / две хиляди 

седемстотин и четиридесет лева и осемнадесет ст. / лева без ДДС. 

 

             Въз основа на извършеното класиране, комисията взе следното решение: 

 

             Предлага на Директора на ТП на НОИ-Търговище изпълнението на 

поръчката да бъде възложено на класиралия се на първо място участник „Ловец - 01” 

ЕООД чрез сключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Подмяна на 

елементи на системите за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Търговище”. 

                                        

             Работата на комисията приключи на 10.12.2019 г. в 11:20 часа. 

 

 

             Председател: Борислав Калбурджиев – гл.юрисконсулт…чл.36а, ал.3 от ЗОП.. 

             Членове: 1.Атанас Атанасов – гл. експерт …чл.36а, ал.3 от ЗОП……. 

                            2.Марияна Димитрова – гл. експерт……чл.36а, ал.3 от ЗОП……. 

 

         Получил протоколи № 1и 2 на дата........10.12.2019г. 

         Директор на ТП на НОИ-Търговище …чл.36а, ал.3 от ЗОП…… 

                                                                             /П.Стоицов/ 

 

         Утвърдил протоколи на дата...................10.12.2019г. 

         Директор на ТП на НОИ-Търговище …чл.36а, ал.3 от ЗОП.... 

                                                                              /П.Стоицов/ 


